
 الفوائد من الايات هذه في
والمتبعون الضل ل هؤل ء من القيامة ايوم والمتبوع التابع من كل تبرئ أول
علللى اللللوم ايجعلون والمتبوعون المتبوعين على اللوم ايجعلون التباع أو

التباع
بلله ايكرهللون سلللطان لهللم ليللس المتبللوعين أن فوائللدها من أايضا وفيه 

 الضللة لفنفسهم اختاروا الذاين أتباعه بل التباع
الجبرايللة من بالواقع أعلم والكافراين المشركين هؤل ء أن على دليل وفيه

ايقللرون هللؤل ء فإن عمله على مجبر الفنسان أن ايقولون الذاين وأشباههم
سلطان من عليكم لنا كان (( وما لقوله باختياره ايفعل الفنسان بأن
)) طاغين قوما كنتم بل

إن بللل المتبللوعين بإتبللاع اينتفعون ل القيامة ايوم التباع أن فوائدها ومن 
الحللد تجللاوزتم الللذاين أفنتللم وايقولللون طغيافنهم على ايوبخوفنهم المتبوعين

إتباعنا ثم الرسل إتباع بترككم
لقللوله ايقللو ل وأفنلله وجللل عللز الللله قللو ل إثبات الكرايمة الاية فوائد ومن 

الللذي الكلم هللو ) والقللو ل) لققذائقون إنققا ربنققا قققول علينا (( حق
فائدة منه ايستفاد

السنة أهل مذهب هو كما وصوت بحرف الله كلم أن ذلك على فيتفرع 
القللائم المعنللى هللو الله كلم أن ايقولون الذاين للشعراية خلفا والجماعة

خلقلله مخلوق هو فإفنما والصوت الحروف هذه من ايسمع ما وأن بالنفس
فنفسه في عما تعبيرا تعالى الله

لقللوله بالربوبيللة للرسللل المكللذبين إقللرار الكرايمللة الايللة فوائللد ومللن 
)) ربنا قول علينا (( فحق

التوحيللد ايفسللرون الللذاين المتكلميللن عامللة على الرد ذلك على وايتفرع 
تعللالى الللله بللأن تللؤمن أن هللو التوحيد إن فيقولون فقط الربوبية بتوحيد

صفاته في وواحد له شرايك ل أفعاله في وواحد له قسيم ل ذاته في واحد
لللم ايعنللي اللوهيللة توحيللد ايللذكروا لم الثل ث الجمل هذه ففي له شبيه ل

توحيد ايتضمن ما التوحيد جعلوا وإفنما له شرايك ل إلوهيته في واحد ايقولوا
ايحتللاج إجمللا ل مللن الكلم هذا في ما على فقط الصفات وتوحيد الربوبية

 اللوهية توحيد حذف فيه لكن تفصيل إلى
بلله جللا ءت الللذي التوحيللد أفنلله المتكلميللن أئمللة زعللم الللذي التوحيد وهذا

حكللم هللذا ومللع اينكروفنه ول به مقراين كافنوا المشركين أن شك ل الرسل

1



و وفنسللا ءهم دما ءهم واستباح بالشرك وسلم عليه الله صلى النبي عليهم
 وأراضيهم أموالهم

كلهللم ومتبللوعين أتبللاع مللن المكللذبين هؤل ء أن الكرايمة الاية فوائد ومن
حللق الذي ربنا عذاب ذائقون )) أي لذائقون إنا((  لقوله العذاب اينالهم
علينا

لقللوله الغواايللة أهللل مصلاحبة ملن التحللذاير أن الكرايمة الاية فوائد ومن 
وسلللم عليه الله صلى النبي حذر ) وقد) غاوين كنا إنا (( فأغويناكم

كحامققل الصققالح الجليققس ( مثققل فقللا ل السو ء صاحب مصاحبة من
رائحققة منققه تجققد أن وإمققا يحذيك أن وإما يبيعك أن إما المسك

ثيابققك يحققرق أن إمققا الكيققر كنافققخ السوء الجليس ومثل طيبة
 ) كريهة رائحة منه تجد أن وإما
(( فأغويناكم لقوله سببه على الشي ء إطلق الكرايمة الاية فوائد ومن

الهداايللة فللإن إغللوائهم سللبب هللم وإفنما أغووهم الذاين هم ليسوا )) لفنهم
فأضللافوا هللؤل ء لغواايللة سللببا كافنوا هؤل ء لكن وجل عز الله بيد والضل ل

) ) غاوين كنا إنا (( فأغويناكم لقوله إليهم الفعل
القيامة )) ايوميومئذ فإنهم(( الجدايد الدرس بد ء في وجل عز الله قا ل 

العققذاب فققي يومئققذ (( فققإنهم قلللوله مشلللتركون العلللذاب فلللي
.  خبرها ومشتركون افنهم في واسمها ) إفنهم) مشتركون

متعلقللة تكللون أن ايجللوز وايومئذ بمشتركون  متعلق)) العذاب (( وفي
(( وقللوله إفنهللم في الضمير من بحا ل متعلقة تكون أن وايجوز بمشتركون

محذوفللة جملللة عللن عللوض فللالتنواين القيامللة تقوم إذ ايوم )) أي يومئذ
على ايعود ) الضمير) مشتركون العذاب في يومئذ (( فإنهم وقوله
وإن أصللله فللي أي العللذاب في القيامة ايوم ايشتركون والمتبوعين التباع

ممققا درجققات (( ولكل تعللالى لقللوله بعض من عذابا أشد بعضهم كان
تعللالى لقللوله ل عنهللم ايخفللف العللذاب فللي اشللتراكهم ) وهللل) عملوا

)) مشتركون العذاب في أنكم ظلمتم إذ اليوم ينفعكم (( ولن
فللإن المصللائب فللي أو العللذاب فللي اشللتركوا إذا الللدفنيا فللي الناس بينما

أفنلله ايرى منهم كل هذا اينفع ل الخرة في لكن وايقوايه بعض ايسلي بعضهم
(( فإنهم للله غيللره مشللاركة اينفعلله ول بللالله والعيللاذ عذابا الناس أشد

تفسللير الغواايللة فللي اشللتراكهم ) أي) مشتركون العذاب في يومئذ
فللي اشللتركوا لفنهللم العلذاب فللي اشلتراكهم لسلبب تعليللل هنلا المؤلف
  الغوااية
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المؤلللف قللدر هكللذا بللالمجرمين فنفعللل بهؤل ء تفعل كما))  كذلك (( إنا
ؤل ء فنفعل كما المجرمين فنفعلل به ون أن وايحتملل ب كهلذا إن المعنلى ايك

فنقللو ل أن إعرابهللا كللذلك وقللوله مجرمللون وهللم بالمجرمين فنفعل الفعل
المطلقللة المفعوليللة علللى فنصللب محل في وهي مثل بمعنى اسم الكاف

فنفسه الله ) وصف) نفعل كذلك (( إنا وقوله فنفعل الفعل هذا مثل أي
ومعلللوم الجمع بصيغة إليه الضمير أعاد حيث التعظيم سبيل على بالفعل

وقوله التعظيم باب من بهذا فنفسه وصف ولكنه واحد وتعالى سبحافنه أفنه
فكللل الثللم وهللو الجللرم اكتسللب الللذي هللو  المجللرم)) بالمجرمين(( 

عمللل ل جللرم فنوعللان الجللرم ولكللن هكذا به ايفعل تعالى الله فإن مجرم
عمللل معلله وجللرم للعفللو أهل وليس قطعا هكذا به ايفعل فهذا معه صالح
قللا ل كمللا للله غفللر شللا ء وإن عذبه الله شا ء إن المشيئة تحت فهذا صالح

ذلققك دون مققا ويغفققر بققه يشرك أن يغفر ل الله (( إن تعالى الله
بللالمجرمين فنفعللل بهؤل ء فنفعل كما كذلك إفنا المؤلف ) قا ل) يشاء لمن
  والمتبوع منهم التابع فنعذبهم أي هؤل ء غير

التبللاع ايعنللي هؤل ء )) أي (( إنهم  بعده ما بقراينة هؤل ء أي))  (( إنهم
يسققتكبرون اللققه إل إله ل لهم قيل إذا كانوا (( إنهم والمتبوعين

قللوله بللدليل الرسللل القائللل ؟ القائللل مللن الللله إل إللله ل لهم قيل ) إذا)
فنختللار ) وربمللا) مجنقون لشققاعر آلهتنقا لتقاركوا أإنا (( ويقولون

ايصللح ربمللا الرسل غير حتى غيرهم أو الرسل لهم قالت إذا ايعني العموم
وقللوله الباطللل الجللواب بهللذا ايجيبللون ولكنهللم الله إل إله ل ايقولوا منهم

الللتي التوحيللد كلمة هي الجملة ) هذه) الله إل إله ل لهم قيل (( إذا
مققن قبلك من أرسلنا (( وما تعالى الله قا ل الرسل جميع إليها دعت

ل فنقو ل أن ) وإعرابها) فاعبدون أنا إل ل أنه إليه نوحي إل رسول
اسللتثنا ء أداه وإل حللق تقللدايره محذوف وخبرها اسمها وإله للجنس فنافية
المحذوف الخبر من بد ل الجللة لفظ أو بد ل والله

الذي وتعظيما حبا المعبود هو والمألوه مألوه بمعنى الله إل إله ل وقوله 
بمعنللى فعللا ل الصيغة هذه أعنى وإله له وتخشع إليه وتميل القلوب تألهه

والفللراش وبالبنللا ء الغللراس مثللل العربيللة اللغللة فللي كللثيرا تأتي مفعو ل
 والمفروش والمبني المغروس بمعنى
غيللره بله ايسللمى ل المقدسللة الللذات على علم الله ، الله إل إله ل وقوله

هللو ايللأتي ول للله تبعا غالبا تعالى الله أسما ء تأتي ولهذا السما ء أصل وهو
رب لللله الحمللد لله صفة تأتي كلها السما ء أن فالكثر فنادرا إل لغيره تبعا
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الرحيللم الرحمللن الللله بسللم الللداين ايللوم مالللك الرحيم الرحمن العالمين
العزيققز صققراط (( إلى تعللالى قللوله مثللل فللي لها تبعا هو ايأتي وربما

الكلمللة هللذه أتللت ) فهنللا) السققماوات في ما له الذي الله الحميد
قد ولكن ايستكبرون إذا جواب ؟ إذا جواب أاين قبلها لما تبعا الله العظيمة

أفنهللا مع تجزموها ولم لذا جوابا جعلتموها كيف تجزم لم لماذا قائل ايقو ل
قلللوله جلللازم غيلللر شلللرط حلللرف إذا أن الجلللواب ؟ مضلللارع فعلللل

ايقللا ل أن من أكبر أفنهم فيرون وفخرا كبرا ايتعالون )) أي (( يستكبرون
ايللرون لفنهللم الكلمللة هذه قو ل من أي ذلك من وايأفنفون الله إل إله ل لهم

))  أي (( يسققتكبرون قللا ل ولهللذا وأكللبر أعظللم أفنهللم أفنفسللهم فللي
ايسللتجيبون فل قالهللا عمن وايستكبرون ايقولوفنها فل قولها عن ايستكبرون

عللن السللتكبار الولللى الناحيللة النللاحيتين من بالله والعياذ فكبراياؤهم له
  إليها دعاهم لمن الستجابة عن الستكبار والثافني الكلمة هذه قو ل

همزتيه في))  أإنا((  بألسنتهم ايقولون النفسي استكبارهم مع وايقولون
قللا ل مللا حسللب على أربع ست؟ أو قرا ءات أربع ؟ تقدم ماالذي تقدم ما

فللي بينهمللا ألفللا تللدخل أن الثافنيللة تسللهل أن الهمزتين تحقق أن المؤلف
))  أانا(( تحقيق )) هذا أإنا((  فنقو ل ايعني طيب والتسهيل التحقيق حا ل
بإدخللا ل تسللهيل))  (( آانققا ألللف بإدخللا ل )) تحقيللق  آإنا(( تسهيل هذا

 اللف
للنفللي هنللا ) الستفهام) مجنون لشاعر آلهتنا لتاركوا (( أإنا طيب

أن ايمكللن هللل ايعنللي واللم بإن أكدوه لتاركوا أإفنا بقوله النفي هذا وأكدوا
أي ومجنلون شلاعر المرايللن بهلذاين وصفوه الذي القائل لهذا آلهتنا فنترك
مللن آلهتنللا فنترك أن ايمكن ل ايعني وسلم عليه الله صلى محمد قو ل لجل
والمجنللون الشللعر ايقو ل من هو الشاعر المجنون الشاعر ذلك قو ل أجل
متناقض فهو كذبا كوفنه ومع كذب هذا قولهم أن المعلوم ومن العاقل ضد
ايكلون كيللف المجنلون أن أو مجنوفنلا ايكون كيف الشاعر أن التناقض وجه

فنظم بكلم ايأتي فكيف منتظم فنثر بكلم ايأتي أن ايمكن ل المجنون شاعرا
حللل إذا العمللى بالله والعياذ لكن شاعر من صدر أفنه وايقا ل المشاعر ايهز
ل وهللو ايتنللاقض قول ايقو ل ربما ايقو ل ما ايدري ل الفنسان صار القلب في

تعللالى فقللا ل القللو ل هللذا فللي كللذبهم تعللالى الله أن المعلوم ومن ايدري
مققبين وقرآن ذكر إل هو إن له ينبغي وما الشعر علمناه (( وما

ربققك بنعمققة أنققت مققا يسققطرون وما والقلم (( ن تعالى ) وقا ل)
هللذا قللولهم في وجل عز الله وكذبهم العقل ء أعقل أفنت ) بل) بمجنون

4



والنللبي  النللاس أعقللل وسلللم عليلله الله صل فالنبي كاذبون شك بل وهم
وجللل عز الله بكلم أتى بل بالشعر ليس بقو ل أتى وسلم عليه الله صلى

(( بل تعالى الله قا ل ) ولهذا) مجنون لشاعر آلهتنا لتاركوا (( أإنا
) ) بالحق جاء

رسللو ل أي جا ء وإفنما قلتم فيما كذبتم بل أي البطالي للضراب هذه بل 
مصللحوبا جا ء ايعني للمصاحبة هنا والبا ء بالحق وسلم عليه الله صلى الله

عليلله الللله صلللى النبي فكون حق فهو أايضا به جا ء وما حق فقوله بالحق
عليلله ايشللتمل ومللا صادق هو حق هذا فنقو ل الله عند من هذا ايقو ل وسلم

الللله صلللى النللبي لقو ل وصف هنا فالحق الباطل وضده حق فهو القرآن
للخللبر وصللفا فيكللون بلله جللا ء لمللا ووصللف الللله رسللو ل إفنلله وسلم عليه

عنللد مللن القللرآن هللذا بللأن وسلم عليه الله صلى النبي فخبر به والمخبر
علللى مشللتمل القللرآن لن وذلك حق فهو أايضا به جا ء وما حق فنقو ل الله

ربققك كلمققت (( وتمت تعالى الله قا ل كما الصدق وكما ل العد ل كما ل
جهللة ومن الخبر جهة من جهتين من هنا الحقية ) فتكون) وعدل صدقا
الللله عنللد مللن هللذا وسلللم عليه الله صلى النبي قو ل أن الخبر به المخبر

عليله الللله صللى الرسلو ل بله جلا ء ملا أن بله المخبر كذب فيه ليس حق
(( تعالى قوله ذلك ودليل باطل فيه ليس للحق متضمن حق وكله وسلم

والعللد ل للخبللار وصللف ) فالصللدق) وعدل صدقا ربك كلمت وتمت
عد ل وحكمه صدق فخبره حكم وإما خبر إما كله والقرآن للحكام وصف

إل إللله ل أن وهو به ) الجائين) المرسلين وصدق بالحق جاء (( بل 
مللن أرسلللوا الللذاين المرسلين وسلم عليه الله صلى النبي أي صدق الله
وجهان: المرسلين لتصدايقه فنقو ل ؟ صدقهم وكيف قبله

تصللدايقا ذلللك فيكللون بلله أخللبروا لما مطابقا وقع مجيئه أن الو ل الوجه 
؟ قلت ماذا ؟ اياغافنم هكذا

به أخبروا لما : مطابقاالطالب
صللار قللدم مللا فللإذا غللدا زايللد سيقدم قلت لو كما مصدقا  فيكون: الشيخ
 لقولك مصداقا مجيئه وصار لقولك مصدقا
أن ايعلللم وكلنللا صللادقون الرسللل إن قا ل أي المرسلين صدق أايضا طيب

بللالله آمنللا الفنسللان ايقللو ل أن وسلللم عليه الله صلى الله رسو ل داين من
نفققرق ل ورسققله وكتبققه وملئكتققه بالله آمن (( كل الله وبرسل

لمللن وسلم عليه الله صلى الله رسو ل ) فتصدايق) رسله من أحد بين
الوجهين هذاين على ايكون سبقه
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؟ مللن وآخرهللم سلليبعث أفنلله مللن بلله أخللبروا لمللا تصدايق مجيئه أن أول 
ذذ لقوله قا ل عيسى إإ وو ول ((  وسى وقا نن إعي ذب وم ا وي ذر إنققي ويققا وم ول وب إئي ورا ذسقق إإ

نني نل إإ نسو إه ور لل ذم ال نك ذي ول ققا إإ ند وص وما نم ون إل ذي لي وب ود ون وي إة إم ورا ذو لت قرا ال نش وب نم وو
لل نسو ور إتي إب ذأ ذن وي إدي إم ذع نه وب نم ذس ند ا وم ذح ]6)[الصف:)   وأ

جققاء((  طيب صدق بأفنه السابقون الرسل به جا ءت ما وصف أفنه والثافني
إل إلققه ل أن وهققو به " الجائين )) قا ل المرسلين وصدق بالحق

؟ لمللاذا القصللور مللن شي ء لذلك المؤلف تفسير في أن  الحقيقة" الله
خصللها الللله رحمه المؤلف وكأن غيره وفي هذا في المرسلين صدق لفنه

ل عن التحد ث في السياق كان حيث السياق على بنا ء الله إل إله ل بقو ل
يسققتكبرون اللققه إل إلققه ل لهم قيل إذا كانوا (( إنهم الله إل إله

بقالحق جقاء بققل مجنققون لشقاعر آلهتنققا لتققاركوا أإنققا ويقولون
الخللذ الولللى ولكن الله إل إله ل بأن صدقهم ) أي) المرسلين وصدق
  غيره وفي هذا في صدقهم بالعموم

العققذاب لققذائقو  انكققم(( التفللات ) فيلله) (( إنكم وجللل عللز قا ل ثم
ايقللو ل أن السللياق مقتضللى أن اللتفللات التفللات فيه ايقو ل ))فنعم الليم

إذا كقانوا (( إنهم الغيب عن جا ء كله الحدايث  لن العذاب لذائقوا إفنهم
آلهتنققا لتاركوا أإنا ويقولون يستكبرون الله إل إله ل لهم قيل

العللذاب لذائقو إفنهم ايقو ل أن السياق مقتضى ) فكان) مجنون لشاعر
فائللدة فمللا الخطللاب إلللى الغيبة من التفات السياق في كان ولكن الليم

مشللتركة فائللدة للله فللإن التفللات كللل أن سبق فيما ذكرفنا ؟ اللتفات هذا
المخللاطب سللها واحد فنسق على كان إذا الكلم لن المخاطب تنبيه وهي

التغيللر؟ وجلله ومللا تغير لماذا اينتبه فإفنه السلوب تغير إذا ولكن القارئ أو
التنللبيه ذلللك مللن الغرض بأن موضع في ايكون اللتفاتات جميعا فيشترك

لن الخطاب إلى الغيبة من التفات فهنا به ايختص بما موضع كل اينفرد ثم
مللن ) أبلللغ) الليققم العققذاب لذائقو (( إنكم الزجر في بلغأ الخطاب

للله قا ل موسى مع الخضر قصة تأملنا إذا ولهذا الليم العذاب لذائقو إفنهم
صققبرا معققي تستطيع لن إنك أقل (( ألم له قا ل عليه عتب ما أو ل

)) صققبرا معي تستطيع لن إنك لك أقل (( ألم قا ل الثافنية ) وفي)
ضمير من وقعا أشد فيكون مباشرا للذهن قرعا فيه أن شك ل فالخطاب

. البقية الله شا ء إن وايأتي الغيبة
... فائدة : في الطالب
؟ : وهي الشيخ
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 اللفاظ وتغير السآمة ايبعد : اللتفات الطالب 
التنللبيه ضللمن في داخلة هذه تكون أو الفوائد من هذا ايكون : ربما الشيخ

. فنشاطه تجدد تنبه إذا الفنسان لن
الله ايلقوا... مقام في هذا قالوا اما الكفار قا ل أما... الجبراية...: الطالب

 المحاسبة هذه فيحاسبوا القيامة ايوم
 ؟ الحياة حا ل في الجبراية بقو ل ايقولون هؤل ء أن قا ل من : لكن الشيخ

 الجبراية أن اايضا ايبعد ما لكن ايقولون كلهم ما : هو الطالب
هو هذا حياتهم في حتى عقيدة عن كان هذا قولهم أن الصل : هو الشيخ
. الصل

الققذين اتققى ما كذلك(( ... ..محمد بالرسو ل... المؤلف :قو ل الطالب
)) ؟... رسول من قبلك من

. بالفوائد الله شا ء إن سيأتي فنعم : أي الشيخ
كنتققم مققا إل تجققزون وما الليم العذاب لذائقوا (( إنكم: القارئ

فققواكه معلوم رزق لهم أولئك المخلصين الله عباد إل تعملون
يطقاف متققابلين سققرر علققى النعيققم جنات في مكرمون وهم

ول غققول فيهققا ل للشاربين لذة بيضاء معين من بكأس عليهم
) ) ينزفون عنها هم

عللز الللله قللا ل الرجيللم الشلليطان مللن العليم السميع بالله : أعوذ الشيخ
كنققا إنققا فأغوينققاكم لققذائقون إنققا ربنققا قققول عليا (( فحق وجل

؟ المناقشة هنا ) من) مشتركون العذاب في يومئذ فإنهم غاوين
)  ) مشتركون العذاب في يومئذ (( فإنهم:  الطالب

مشتركون العذاب في يومئذ (( فإنهم وجل عز الله : قا ل الشيخ 
 بندر؟ ايا العراب من مشتركون موضع ) ما)

إن : خبر الطالب
؟ العذاب عليهم ايهون هذا اشتراكهم وهل إن : خبر الشيخ

 العذاب عليهم ايهون : ل الطالب 
؟ الدليل : ما الشيخ

 تعالى : قوله الطالب
 : فنسيت الشيخ

فققي أنكققم ظلمتققم إذ اليوم ينفعكم (( ولن تعالى : قوله الطالب
))  مشتركون العذاب

 العين بضم))  ينفعكم (( ولن تعالى :  قوله الشيخ
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 بفتحها : ل الطالب
 ؟ منه ايخفف الدفنيا في الشتراك وهل فنعم :  الشيخ

أكللثر أو بمثلهللا أصلليب والخللر بمصلليبة أصلليب إفنسللان كان : إذا الطالب
. عنه ايخفف
مللن كلم مللن شللاهد لهللذا هل ولكن الفنسان بطبيعة معلوم : هذا الشيخ
. سبق

 صخر أخيها رثا ء في الخنسا ء من ببيت : استشهدوا الطالب
 بالتأسي نفسي أصبر ولكن أخي مثل يبكون وما"

نفسي لقتلت إخوانهم على حولي الباكين كثرة ولول
" بالتأسي عنه النفس أسلي ولكن أخي مثل يبكون وما 

المجرميققن نفعققل كذلك (( إنا رايان فيك الله بارك احسنت:  الشيخ
 ؟ كذلك ) أعرب)

مثل بمعنى اسم : الكاف الطالب
العراب؟ من ومحلها مثل بمعنى اسم:  الشيخ

 مطلق مفعو ل أفنها على : النصب الطالب 
؟   التقداير واايش مطلق مفعو ل أفنها على النصب
...: الطالب
 مرة أو ل هذه ما كثيرا علينا وايمر قدرفناه:  الشيخ

...: الطالب
 ل:  الشيخ

بالمجرمين فنفعل الفعل كهذا : افنا الطالب
 ل:  الشيخ

 بالمجرمين فنفعل الفعل ذلك مثل : إفنا الطالب
عليللان ايل طيللب بللالمجرمين فنفعللل الفعل ذلك مثل إفنا والتقداير:  الشيخ

؟ إن خبر أاين
فنفعل : جملة الطالب 
قيققل إذا كققانوا (( إنهم تعالى الله قا ل أحسنت فنفعل جملة:  الشيخ 

؟ فهد ايا القائل ) من) يستكبرون الله إل إله ل لهم
...: الطالب 

الللله إل إله ل معنى ما طيب الحق أهل من غيره أو الرسو ل إما:  الشيخ
؟

الله إل بحق معبود : ل الطالب
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 حق معبود ل أو بحق معبود ل:  الشيخ
 حق معبود : ل الطالب

ل خبر ايكون إذن الله إل حق معبود ل:  الشيخ 
...: الطالب

علينا أورد لو طيب المحذوف الخبر من بد ل الجللة اسم والله:  الشيخ 
؟ عيسى ايا الله دون آلهة هناك بأن الله إل إله ل مورد

 بحق ليست ألوهيتهم بأن : فنجيب الطالب
 والدليل حقا ليست ألوهيتهم أن فالجواب:  الشيخ 

وك تعالى : قوله الطالب إل وذ لن ((  وأ وه إب لل وو ال قق نه وح ذل لن ا وأ ون وما وو نعو ذد ذن وي إم
إه إن وو ندو نل نه إط وبا ذل )) ا
 ؟ بماذا الله إل إله ل المتكلمين عامة فسر طيب تمام أحسنت:  الشيخ

...: الطالب
 ل:  الشيخ

 اللوهية ذكروا وما والصفات والسما ء الربوبية توحيد : أثبتوا الطالب
هللذا الللله إل الخللتراع علللى قللادر ل أي الللله إل إللله ل فقللالوا:  الشلليخ

ه كملا لهلا تفسليرهم ة فلي تيميلة ابلن السللم شليخ فنقل و ل التدمراي ايق
بمللا فسللروها الللله إل الخللتراع علللى قللادر ل أي الللله إل إللله ل ايفسرون

 ؟ حق غير وإل حق التفسير هذا هل الربوبية توحيد ايقتضي
...: الطالب
إل الخللتراع علللى قادر ل أي الله إل إله ل فسرفنا إذا لكن صحيح:  الشيخ

 ؟ ل وإل صحيح التفسير هذا هل الخلق على ايعني الله
ابتدا ء الخلق على قادر فالله إجما ل فيه :هذا الطالب
 صحيح غير هذا:  الطالب
ل المشللركون أن الللدليل أصللله مللن باطللل ايعنللي صللحيح : غيللر الشلليخ

ايقرون أو الله إل خالق ل أفنه ايقولوا أن ايستكبرون هل هذا عن ايستكبرون
والمشركون أخطأ فقد التفسير بهذا فسره من إذن بذلك ايقرون ؟ بذلك
لللو لفنلله بهللذا فسللروه مللا وسلللم عليلله الللله صلى الرسو ل قاتلهم الذاين

قصللور فيلله ما باطل ايعتبر التعبير فهذا إذن عنه استكبروا ما بهذا فسروه
آلهتنققا لتاركوا أإنا (( ويقولون طيب الصل من بطلن بل فنقص ول

 هنا ) الستفهام) مجنون لشاعر
: للنفي الطالب
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بآلهتهم ايصنعون ماذا مجنون لشاعر آلهتنا فنترك لن ايعني  للنفي:  الشيخ
؟

 اليها :ايتقربون الطالب
؟ ايذبحوفنها بآلهتهم ايصنعون ماذا  لكن:  الشيخ

:ايعبدوفنها الطالب
الللله إلللى لتقربهللم ايعبدوفنها أفنهم وايدعون الله دون من ايعبدوفنها:  الشيخ
شاعر..؟ أفنه بدعواهم الله كذبهم هل طيب

:فنعم الطالب 
الدليل؟ هات:  الشيخ

... قوله :الدليل الطالب 
وهللل ) طيللب) الشققعر علمنققاه (( وما قوله وكذلك أحسنت:  الشيخ
؟ خالد ايا مجنون أفنه بدعوى الله كذبهم

) ) بمجنون ربك بنعمة أنت  (( ما: الطالب 
الللله ) بارك) بمجنون ربك بنعمة أنت (( ما تعالى قوله في:  الشيخ

وإل ) إبطللالي) المرسلين وصدق بالحق جاء (( بل قوله طيب فيك
 افنتقالي
...: الطالب
؟ بينهما الفرق  تعرف: الشيخ

:ل الطالب
... تعرف ل وافنت هذا وتنفي هذا فتثبت بينهما تميز كيف  اذن: الشيخ

 :ابطالي الطالب
؟ والفنتقا ل البطا ل بين الفرق  تعرف: الشيخ

مللا إلللى واينتقل ايبطل الحكم وبالبطا ل باق بالفنتقا ل الحكم :في الطالب
 بل بعد

المرسلللين تصدايق أن ذكرفنا المرسلين صدق قوله زاين  احسنت: الشيخ
وجهين؟ احمد ايا
به أخبروا لما :تصدايق الطالب 

به أخبروا لما  تصدايق: الشيخ
... صادقون أفنهم قا ل أفنه :الثافني الطالب
أي وصللدقهم تصللدايق وهللذا بلله اخللبروا لما مطابقا وقع  صدقهم: الشيخ

والمللؤمنين الرسو ل طرايقة هو وهذا بهم الايمان ايجب صادقون إفنهم قا ل
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ون وم نل (( آ نسو لر وما ال ول إب إز إه نأن ذيق ول ذن إإ إه إمق نبقق ون ور ننقو إم ذؤ نم ذل لل ووا ون نكق ومقق آ
إه لل إه إبال إت وك إئ ومل إه وو إب نت نك إه وو إل نس نر ]  285)[البقرة:)  وو

مشققتركون العققذاب في يومئذ (( فإنهم وجل عز الله قا ل الفوائد
: بعدها وما الاية هذه من ) ايستفاد)

لقللوله العللذاب فللي مشللترك منهللم كللل والمتبللوعين التبللاع أن أول
لن أفنه ذلك من والفائدة))  مشتركون العذاب في يومئذ (( فإنهم

المساواة ايقتضي  الشتراك هل قائل قا ل فإن المتبوعون ول التباع اينجو
 عملوا مما درجات لكل بل ل فالجواب

اللدفنيا فلي كلافنوا اللذاين المتبلوعين هلؤل ء إذل ل الكرايمة الاية فوائد ومن
اللدفنيا فللي ايسللتعبدوفنهم ملن وبيللن بينهللم جملع لفنله الخللق على ايعتلون

عللد ل دار الخللرة  لن)) مشققتركون العققذاب فقي يومئذ (( فإنهم
لللم وتعللالى سللبحافنه الللله أن الايللات فوائللد من طيب تفاضل فيها وليس

لم ) فهم) بالمجرمين نفعل كذلك (( إنا لقوله العذاب بهذا ايظلمهم
لجرم إل ايعذبوا

أو عقابللا اسللتحق مللن فكل سوا ء الله عند الناس أن أايضا فوائدها ومن 
فنفعللل لللم ايعنللي))  بالمجرمين نفعل كذلك (( إنا لقوله له فهو ثوابا

الثللواب فللي ايقا ل وكذلك مجرم لكل شامل هذا حكمنا بل وحدهم بهؤل ء
الللتي الوصللاف بمقتضللى بعمللله عامللل كل ايثيب وتعالى سبحافنه الله أن

الثواب هذا بها ايستحق
كققذلك (( إنا لقوله وجل عز لله الفعل إثبات الكرايمة الاية فوائد ومن 

التجللدد ايقتضللي والفعللل ايرايللد لمللا فعللا ل وتعالى سبحافنه ) والله) نفعل
كللان وإفنمللا أزليللا ايكن لم والرض السماوات الله فخلق المفعو ل بحسب

ن فلي للجيلن الله وخلق والرض السماوات خلق حين ن للم أمله بط ايك
الجنين هذا حدو ث حين حاد ث هو بل أزليا

الللله أفعللا ل إثبللات وهللي عنهللا فنتفرع فائدة إلى الفائدة هذه من وفننتقل 
اختيللاري فعلل بله ايقلوم ل الللله إن وقلا ل ذلللك أفنكر لمن خلفا الختياراية

الحللدو ث ايقتضللي الختيللاري الفعللل لن قللالوا باطلللة بعلللة ذلللك وعللللوا
أن شللك ول أبللدي أزلي وتعالى سبحافنه والله بحاد ث إل ايقوم ل والحاد ث

فللي كمللا الحللاد ث غيللر فللي ايكللون قد الحاد ث فإن باطل قو ل القو ل هذا
علللى اسللتوى ثلم والرض السلماوات خلق سبحافنه الله أليس الله أفعا ل

اينللز ل الللله أوليس والرض؟ السماوات خلق بعد الستوا ء فحد ث العرش
النللزو ل فحصللل الخللر؟ الليللل ثلث ايبقى حين الدفنيا السما ء إلى ليلة كل
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إن ثللم موجللودا ايللزا ل ول ايز ل لم الله فإن ذلك ومع الليل ثلثي مضي بعد
كللذلك أليللس عليهللا سللبقه مللع تتجللدد منلله أفعال أن ايجد بنفسه الفنسان
أفعللاله علللى سللابق وهللو بللالمس كفعللله ليللس اليوم فعله مثل الفنسان

فهو المخلوق في هذا جاز فإذا عليها سبقه مع الحدوثية الفعا ل به فتقوم
طيب كما ل لفنه أولى باب من الخالق في

أن ذلك وجه وقوته وجل عز الله سلطان تمام الكرايمة الاية فوائد ومن 
فرعللون فللي كما والغطرسة والكبرايا ء بالعتو معروفون المجرمين هؤل ء
مما ايشا ء ما بهم وايفعل ايعذبهم قاهره الله فإن ذلك ومع المل من وغيره

 حكمته تقتضيه
اللققه إل إلققه ل لهم قيل إذا كانوا (( إنهم الكرايمة الاية فوائد من 

إذا فإفنهم العتو من ايكون ما غااية في المجرمين هؤل ء ) أن) يستكبرون
والرض السلماوات بهلا وزفنللت للو اللتي العظيمللة الكلملة هلذه لهم قيل

أن أو ايقولوها أن من قدرا أكبر أفنهم وايرون عنها ايستكبرون بهن لرجحت
والمقللو ل القائللل عللن ايسللتكبرون قلنللا أن سبق لفنه بها قا ل من ايصدقوا

به والمخبر الخبر عن ايعني عنه
الكلمللة هللذه تقتضلليه لما الخضوع وجوب الكرايمة الاية فوائد من طيب 

فمللن هللذا وعلى الذم مساق عنها المستكبراين القوم في ساقها الله لن
 عليه ايجب بما وقام الذم فنفسه عن فنفى فقد لها وخضع قبلها
ايخضع أن فلبد بإخل ص الله إل إله ل قا ل من أن الكرايمة الاية فوائد ومن

الجنللة دخللو ل تعلللق كللثيرة فنصو ص جا ءت ثم ومن ايستكبر ول الله لوامر
مجرد على ايترتب ل الجنة دخو ل أن المعلوم ومن الله إل إله ل قو ل على
المللراد لكللن الجنللة ايللدخلون ل ذلللك ومللع ايقولوفنها المنافقين أن إذ قولها
الللله أوامللر اتبللاع مللن العظيمة الكلمة هذه تقتضيه لما خاضعا قالها بمن

.  فنواهيه واجتناب
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